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FLOSIL G

Aplikacja

FLOSIL G przeznaczony jest do gruntowania i
wzmacniania
powierzchniowego
podłoży
nadmiernie lub nierównomiernie chłonnych oraz
pylących o dostatecznej nośności.
Może być stosowany na betony, gazobetony,
tynki na spoiwach mineralnych (cementowych,
wapiennych, gipsowych), surowe powierzchnie
wykonane z materiałów ceramicznych lub płytek
ceramicznych o Preparat służy do przygotowania
podłoża
przed
nakładaniem
wylewaniem
posadzek.
Może być stosowany na zewnątrz i wewnątrz
budynku.

Preparat nanosić za pomocą szczotki lub wałka w
temperaturze otoczenia od +5 do +30°C.
W przypadku podłoży bardzo chłonnych lub
wymagających dodatkowego wzmocnienia
należy gruntować ponownie po wyschnięciu tj.
zwykle po 2-4 godz. Czas schnięcia zależy od
wilgotności i temperatury powietrz

SPOSÓB UŻYCIA

ŚRODKI OSTROŻNOSCI

Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być odpowiednio mocne,
odtłuszczone i oczyszczone z kurzu, brudu,
wapna, plam i wykwitów pochodzenia
biologicznego (do odłuszczenia i usuwania
zabrudzeń .Wszelkiego rodzaju pęknięcia i
zarysowania powinny być
naprawione. Cała powierzchnia przeznaczona do
nanoszenia musi być dokładnie osuszona.

W warunkach normalnych nie stwarza zagrożenia.
Skażenie skóry: Wyprowadzić poszkodowanego
z miejsca narażenia. Zdjąć skażoną odzież i buty.
Skórę spłukać wodą z mydłem.
Skażenie oczu: Upewnić się czy poszkodowany
nie nosi szkieł kontaktowych. Natychmiast płukać
oczy, przytrzymując odchylone powieki, dużą
ilością czystej bieżącej wody. Płukać przez co
najmniej 15 minut. W razie utrzymywania się
dolegliwości zapewnić pomoc okulisty .
Spożycie: Wypłukać usta dużą ilością wody, a
następnie podać do wypicia duże ilości wody. W
przypadku utrzymujących się dolegliwości
skonsultować się z lekarzem.
W razie potrzeby (zwłaszcza przy przypadkowym
spożyciu) skontaktować się telefonicznie z
najbliższym Ośrodkiem Leczenia Ostrych Zatruć,
podając skład chemiczny i proporcje
komponentów.

Przygotowanie środka
FLOSIL G – preparat sprzedawany jest w postaci
gotowej do bezpośredniego nanoszenia, jedynie
w przypadku stosowania go pod posadzki
samopoziomujące na „pewnych podłożach”
należy rozcieńczyć go z wodą w stosunku 1:1.
W przypadku bardzo chłonnych i słabych podłoży
oraz podłoży gipsowych i z płyt
gipsowo-kartonowych do pierwszego gruntowania
można zastosować preparat rozcieńczony wodą w
stosunku od 1:1 do 1:2.

Opakowanie
Pakowany jest w wiaderka 7kg
przydatności do użycia wynosi 1 rok.
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